
Bijlage 6: Speerpunten Begroting VRNHN 2016 
 
De speerpunten voor de begroting VRNHN 2016 worden hieronder per onderdeel toegelicht. 
 
Ambulance 
Het beleid van de ambulancezorg richt zich de komende jaren op de patiëntenzorg. Om vanaf 
de melding tot de route naar het slachtoffer tot de overdracht naar de volgende behandelaar in 
de zorgketen zo efficiënt mogelijk in te richten is samenwerking tussen de ketenpartners 
essentieel. Het delen van informatie over wegwerkzaamheden, blokkades en het veilig melden 
van incidenten moet praktischer gemaakt worden. Het realtime delen van behandelinformatie 
vanuit de ambulance naar de spoedeisende hulp staat in 2016 als speerpunt opgenomen.  
Tot slot wordt er continu geïnnoveerd met burgerparticipatie als Burger AED en opgeschaalde 
ambulancezorg. Een landelijk model op de processen gewondenspreiding, ambulancebijstand 
en slachtofferinformatie wordt in 2015 geïmplementeerd in de regio NHN.  
 
Meldkamer 
De ontvlechting van de meldkamer zal project- en frictiekosten tot gevolg hebben en gevolgen 
hebben op de toekomstige begroting van de VRNHN. Tot op heden zijn de gevolgen nog niet 
inzichtelijk. 
Daarnaast beschrijft de begroting niet wat er gedaan wordt om de structurele tekorten terug te 
dringen die voor het grootste deel worden veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim.   
 
Brandweer 
De druk op de regionale begroting vloeit voort uit de bezuinigingen op dit onderdeel. Deze 
neemt de komende jaren ook toe vanwege het feit dat de projectkosten regionalisering 
brandweer van  totaal 5,1 miljoen euro in 5 jaar moeten worden terugverdiend (binnen dit 
programma wordt niet toegelicht welke taken vervallen of anders worden uitgevoerd).  
De adviescommissie brandweerzorg heeft de taak om invulling te geven aan de bezuinigingen. 
De daadwerkelijke implementatie van het dekkingsplan is een van de concrete speerpunten.  
De taakafbakening binnen de brandweerorganisatie is voldoende geborgd zodat de 
medewerkers zich kunnen richten op de inhoud.  
Tot slot heeft de brandweer preventie als speerpunt: meer activiteiten op het voorkomen van 
brand. Dit zijn onderwerpen die de brandweer kan neerleggen bij de gemeenten, of kunnen 
toevoegen aan het pluspakket. Dit pakket van diensten biedt de VRNHN aan gemeenten tegen 
een extra vergoeding aan en geeft de gemeenten advies.  
 


